
 

 

 

               

 

    
 

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA 

 

do wspólnej realizacji projektu pilotażowego „Strefa Pomysłodawcy” w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz 

i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Działanie 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A. 

ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica 

 

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ,z 2019r. poz.2020)  

 

ogłasza otwarty nabór Partnera 

 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pilotażowego „Strefa Pomysłodawcy” w ramach konkursu na 

realizację pilotażu Programu Strefa Pomysłodawcy, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych 

instrumentów inno_LAB, Działanie 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

I. CEL NABORU 

 

Celem naboru jest wyłonienie Partnera – osoby prawnej  do wspólnej realizacji projektu pilotażowego „Strefa 

Pomysłodawcy” w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, POIR 

2014-2020. Planowany budżet projektu wynosi około 5 000 000,00 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 

100%.  

II. OPIS DZIAŁAŃ I ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU 

 

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) konkursu na wybór operatora do 

realizacji pilotażu "Strefa Pomysłodawcy"  wsparcie  będzie mógł uzyskać projekt grantowy (w rozumieniu  art. 35 

ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie 2014-2020), którego celem będzie wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych 

wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do 



 

 

 

               

 

    
 

 

eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacja 

potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów, zwany dalej również projektem.  

Projekt będzie wdrażany w partnerstwie w okresie od dnia zawarcia umowy powierzenia grantu z Ministerstwem 

Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT)  do czerwca 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Liderem 

projektu będzie Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A., która wraz z partnerami będzie pełnić funkcję 

Operatora (Grantobiorcy), udostępniającego przestrzeń, posiadaną infrastrukturę oraz potencjał kadrowy dla 

wynalazców w celu zapewnienia wsparcia w rozwoju ich pomysłów. 

Do zadań realizowanych przez  Operatora  pilotażu należeć będzie m.in: 

• udostępnienie wspólnej przestrzeni dla wynalazców oraz osób zainteresowanych innowacjami 

technologicznymi, wraz z dedykowanym miejscem spotkań oraz przestrzenią do testowania i prototypowania (w 

oparciu o posiadaną infrastrukturę, uzupełnioną o ewentualnie wynajmowaną infrastrukturę laboratoryjną), 

• umożliwienie skorzystania przez Pomysłodawców z infrastruktury technologicznej  

i aparatury badawczej w ramach stacjonarnych i/lub mobilnych laboratoriów oraz prototypowni,  

• organizacja systemu opieki nad Pomysłodawcą od momentu uruchomienia przestrzeni, 

• zapewnienie doradztwa dla Pomysłodawców, zgodnie z ich potrzebami, 

• organizacja spotkań Pomysłodawców z potencjalnymi inwestorami. 

• uruchomienie infolinii oraz uruchomienie dedykowanej strony internetowej (zaleca się wykorzystanie 

dostępnych, bezpłatnych kreatorów stron www np. AMP webside builder), 

• organizacja naboru pomysłów i ich weryfikacji, 

• pozyskanie ekspertów do oceny pomysłów (weryfikacja rynkowa pomysłów), 

• prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zachęcających do udziału w programie, w tym 

organizacja konkursów dla wynalazców/obywateli, 

• organizacja spotkań, zajęć, warsztatów dla osób zainteresowanych innowacjami i rodzin, 

• zapewnienie odpowiedniej liczby osób do obsługi programu, 

• zarządzanie, monitorowanie i rozliczanie programu,  

• umożliwienie zapewnienia trwałości wsparcia dla pomysłodawców po zakończeniu projektu pilotażowego.       

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych - kreatywnych i pomysłowych autorów innowacyjnych rozwiązań, 

innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, badaczy, osób zainteresowanych postępem technologicznym. 

Wsparcie w formie doradztwa mogą uzyskać osoby, które opracowały wynalazek/koncepcję w warunkach lub 

zakresie nie objętym umową o pracę, ani nie były związane relacjami prawnymi, z których wynika, że prawo 

własności dóbr intelektualnych ich autorstwa należy do innych podmiotów.  

Adresatami projektu są również młode osoby i rodziny (pasjonaci nauki i nowych technologii), które w ramach 

strefy będą mogły eksperymentować, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, warsztatach i spotkaniach. 



 

 

 

               

 

    
 

 

 

III. CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓLPRACY   

 

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu "Strefa Pomysłodawcy"  w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum 

analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Działanie 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu 

innowacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przewiduje się, iż Lider projektu – Agencja 

Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. będzie odpowiedzialna za zarządzanie merytoryczne projektem (m. in. 

przygotowanie dokumentacji projektowej,  zarządzanie, monitorowanie i rozliczanie programu, raportowanie z 

postępów realizacji programu) oraz administracyjne (m.in. sprawozdawczość finansową i merytoryczną, kontakty 

z Instytucją Zarządzającą RPO WD, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji, nadzór nad budżetem i 

harmonogramem projektu), a także realizację działań merytorycznych w projekcie, w tym udostępnienie 

przestrzeni i umożliwienie skorzystania przez Pomysłodawców z infrastruktury technologicznej do przetestowania 

pomysłów, organizację systemu opieki i doradztwa dla Pomysłodawcy, organizację naboru pomysłów i ich 

weryfikacji, pozyskanie ekspertów do oceny pomysłów. Partner/Partnerzy będą odpowiedzialni natomiast za 

realizację merytorycznych działań, w tym m.in: udostępnienie wspólnej przestrzeni dla wynalazców, umożliwienie 

skorzystania przez Pomysłodawców z infrastruktury technologicznej i aparatury badawczej w ramach 

stacjonarnych i/lub mobilnych laboratoriów oraz prototypowni, organizacja spotkań, zajęć, warsztatów dla osób 

zainteresowanych innowacjami i rodzin. 

Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w Umowie Konsorcjum, która zostanie udostępniona stronie 

internetowej www.arleg.eu w terminie 14 dni od dnia niniejszego ogłoszenia. Podmioty ubiegające się o wybór na 

Partnera projektu mogą wnosić uwagi do projektu umowy Konsorcjum w trakcie naboru lub wraz z ofertą.  

Wymagania wobec Partnera: 

a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, 

b) wkład partnera w realizację celów partnerstwa tj. wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału 

kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych i technicznych. 

c) przedłożenie deklaracji współpracy z Liderem w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, 

d) uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz wspólną realizację projektu, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji 

tylko części zadań w projekcie. 

e) wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu instytucji do pełnienia funkcji Partnera. 

 

 

 

 



 

 

 

               

 

    
 

 

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA 

1. Spełnienie wymagań zawartych w pkt. V  ppk. 1 

2. Doświadczenie w realizacji w realizacji minimum 1 projektu lub programu wspierającego działalność 

innowacyjną i/lub innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze we wczesnej fazie rozwoju o wartości co 

najmniej 0,5 mln zł (każdy projekt).  

3. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa. 

 

V. DOKUMENTY, KTÓRY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ  CELEM WERYFIKACJI SPEŁNIENIA PRZEDSTAWIONYCH 

WYMAGAŃ  

 

1. W ofercie podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu w procedurze otwartego naboru 

zobowiązany/i jest: 

1.1.  wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa, 

1.2. przedłożyć aktualny odpis z rejestru KRS lub inne dokumenty potwierdzające status osoby prawnej oraz 

umocowanie osób reprezentujących, 

1.3. przedłożyć statut, umowę spółki lub inny przewidziany prawem dokumentem potwierdzający, iż celem 

działalności potencjalnego Partnera jest wspieranie działalności innowacyjnej i/lub innowacyjnych przedsięwzięć 

gospodarczych. 

1.4. wykazać, iż potencjalny Partner nie działa w celu osiągnięcia zysku i przeznacza zysk na cele statutowe albo 

działa dla zysku, ale przeznacza zysk na cele statutowe, oraz której zysk lub środki zgromadzone w ramach 

kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków, zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym 

przewidzianym prawem dokumentem, przez co najmniej ostatni rok obrotowy oraz przedłożyć dokumenty 

poświadczające datę wprowadzenia odpowiednich zapisów lub datę ewentualnej zmiany w tym zakresie wraz z 

oświadczeniem, że od daty wprowadzenia przedmiotowych zapisów, nie były dokonywane zmiany w tym 

zakresie, a jeśli były, należy zmiany te opisać i przedstawić właściwe dokumenty.  

1.5. przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych, 

1.6. przedłożyć oświadczenie, iż potencjalny Partner  nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o 

finansowanie i nie widnieje w Rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów co 

oznacza iż w odniesieniu do potencjalnego partnera nie zachodzą przesłanki określone w:  

 art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;  

 art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  



 

 

 

               

 

    
 

 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary,  

 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

 na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. 

oraz nie jest  podmiotem powiązanym w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).  

1.7. wykazać, że potencjalny Partner posiada doświadczenie w realizacji projektów lub programów wspierających 

działalność innowacyjną i innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze we wczesnej fazie rozwoju tzn. w okresie 5 

lat przed terminem złożenia oferty zrealizował (ukończył realizację) minimum 1 projekt lub program wspierający 

działalność innowacyjną i/lub innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze we wczesnej fazie rozwoju o wartości co 

najmniej 0,5 mln zł każdy projekt. Należy wskazać tytuł projektu, nazwa programu i działania, cel projektu, 

rezultaty, grupa docelowa oraz przedstawić krótki opis projektu lub programu wraz ze wskazaniem realizowanych 

w jego ramach działań dotyczących: 

 sprawdzenia potencjału rynkowego pomysłów,  

 badań i analiz rynku, na którym pomysł ma być realizowany,  

 doradztwa w zakresie komercjalizacji,  

 badania i przygotowania rozwiązań prawnych związanych z pomysłem, w szczególności w obszarze 

wymaganych zgód, zezwoleń, patentów, licencji, certyfikatów, świadectw i dopuszczeń,  

 modelu biznesowego przedsięwzięcia, biznes planu, oferty inwestycyjnej, ekspertyz, usług prawnych i 

patentowych,  

 przygotowania oferty w celu pozyskania inwestora, 

Kalkulacja wartości wyświadczonej usługi w ramach projektu powinna wynikać z rozliczenia projektu 

zaakceptowanego przez właściwą instytucję.  

1.8. określić zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie 

odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych.  

1.9. wykazać, że potencjalny Partner dysponuje zespołem osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne 

do realizacji celów i zadań partnerstwa – należ przedstawić wykaz osób oraz ich kompetencje jak również 

przewidzianą rolę w realizowanych działaniach. 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.9. stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego 

kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty. 



 

 

 

               

 

    
 

 

3. Przedkładane oświadczenia składane są w oryginale, a dokumenty składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę. 

4. Oferty składne przez potencjalnych Partnerów oraz dokumenty muszą być podpisane przez osoby umocowane 

do reprezentacji.  

 

VI. SKŁADANIE OFERT 

 

1.Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 4 lutego 2021 r. do godziny 08:30 na adres: Agencja 

Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica, z dopiskiem „Oferta partnerstwa – 

konkurs na realizację  pilotażu Programu „Strefa Pomysłodawcy”, Poddziałanie 2.4.1. Decyduje data wpływu 

oferty. 

2.Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.  

3.Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej www.arleg.eu w dniu 

4 lutego  2021r.  o godzinie 12:00.  

 

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1.Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w 

nieprzekraczalnym terminie do  5 lutego 2021 r. do godz. 09:00 w formie pisemnej, na adres składania ofert. 

2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w dniu 5 lutego 2021r. o godz. 11:00 przez komisję powołaną przez Agencję 

Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.  

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu 

ostatecznej listy partnerów. 

4. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.arleg.eu 

5.Oferentowi nie przysługuje prawo zwrotu kosztów przygotowania oferty. 

 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

1) Planowany termin realizacji projektu: od dnia zawarcia umowy powierzenia grantu z Ministerstwem Rozwoju, 

Pracy i Technologii (MRPiT)  do czerwca 2023 r. 

2) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera. 

3) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania 

dofinansowania ze środków UE oraz  podpisania umowy o wspólnej realizacji projektu . 

http://www.arleg.eu/


 

 

 

               

 

    
 

 

4) po wyborze Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do zakresu przygotowania 

oferty, zakresu realizacji projektu przez poszczególnych partnerów, warunków realizacji projektu i prawo 

rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez wybranego Oferenta bez podania przyczyny. 

5) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny, unieważnienia 

wyboru w każdym czasie oraz zmiany ogłoszenia .  

6) Osoba uprawniona do kontaktu: Iwona Hajduk, e- mail: iwona.hajduk@arleg.eu,  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY NA PARTNERA 

 

 

 

 


